
 

 

 

 



 
 

  [ اختاري اإلجابة الصحيحة :1      

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 بمحافظة جدة

 البٌان النموذجٌة

 األولى الفترة  – ألولالفصل الدراسي ا

 هـ 4443  الدراسً لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 متوسط الثث              الصف

 الدراسات االجتماعٌة  المادة

 الوحدة   بنن األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعٌة 
 األولى 

  فً المملكة العربٌة السعودٌة ( )األنظمة

4 
 تسمى بـ مجموعة من المواعد العامة التً تنظم شٌئاً محدداً 

 لتطور ا)د(  األسس )جـ(  لمواعد ا)ب(  لنظام ا)أ( 

2 
 نظاماً إدارٌاً متعلك بالجوانب التنفٌذٌة و التنظٌمٌة للدولة . -----------------صدر فً عهد الملن عبد العزٌز أكثر من 

 253)د(  252)جـ(  254)ب(  252 )أ(

3 

 الجهة الوطنٌة التً تعتنً بتوثٌك األنظمة السعودٌة 

المركز الوطنً )جـ(  المجلس األعلى  )ب(  هٌئة البٌعة )أ ( 

 للمحفوظات

 مجلس الوزراء )د( 

4 

 مجموعة من المواعد العامة التً تبٌن شكل الدولة وتكوٌن السلطات واختصاصاتها والعاللات بٌنها تسمى بـ 

ممومات المجتمع )جـ(  الحموق والواجبات  )ب( سلطات الدولة  )أ(

 السعودي

  النظام األساسً للحكم )د(

5 
 علم الدولة فً المملكة العربٌة السعودٌة لونه 

 بنً  )د( أخضر  )جـ( أحمر )ب(  أزرق )أ( 

6 
 هـ فً عهد الملن 4354أسس مجلس الوكالء عام 

عبد العزٌز بن عبد الرحمن   )أ(

 ٌرحمه هللا 

سعود بن عبد العزٌز )ب( 

 ٌرحمه هللا 

فٌصل بن عبد العزٌز )جـ( 

 ٌرحمه هللا 

خالد بن عبد العزٌز )د( 

 ٌرحمه هللا 

7 
 اختصاصات مجلس الوزراء 

منالشة الخطة العامة )أ( 

 للتنمٌة 

إلرار المٌزانٌة العامة  )ب(

 للدولة 

دراسة األنظمة واللوائح )جـ( 

 والمعاهدات 

منالشة التمارٌر  )د(

 السنوٌة 

8  

 تمثل الجهاز االستشاري لمجلس الوزراء 

األمانة العامة لمجلس  )ب( دٌوان مجلس الوزراء )أ(

 الوزراء 

مجلس الشؤون  )جـ(

 االلتصادٌة 

 هٌئة الخبراء )د(

9 
 صدر أول مجلس للشورى ٌضم أعضاء مفرغٌن عام 

 4349(د) 4348(جـ) 4347(ب) 4346(أ)

42 
 صدر األمر الملكً باختٌار ثالثٌن امرأة سعودٌة لعضوٌة المجلس 

 4434( د) 4433(جـ) 4432(ب) 4434(أ)

 2من  4

 



 
 

 

              

 :ضعً عالمة )صح ( نهاٌة العبارة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( نهاٌة العبارة الخاطئة فٌما ٌلً  [ 2           

   .  المملكة العربٌة السعودٌة مهبط الوحً ولبلة للمسلمٌن  -4

 تمنح الوسمة السعودٌة بأوامر من مجلس الشورى .  -2

  من أسس المملكة العربٌة السعودٌة الدٌنٌة استغالل الموارد الطبٌعٌة بحكمة . -3

 من مصادر لوة المملكة العربٌة السعودٌة أنها دولة اسالمٌة .  -4

 من اختصاصات مجلس المناطك دراسة احتٌاجات المنطمة .  -5

  . ٌعمد مجلس الشورى جلسته كل شهر أربعة مرات  -6

 .نظام الحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة ملكً  -7

  نظام . 422عدد األنظمة اإلدارٌة التً صدرت فً عهد المؤسس  -8

  ترأس الملن عبد العزٌز مجلس الوزراء . -9

 أول رئٌس لمجلس الوزراء الملن فهد بن عبد العزٌز .  -42

 دارٌاً إلى عدة إمارات . هـ  حٌث لسمت المملكة العربٌة السعودٌة إ4359صدر نظام األمراء عام   -44

  هـ . 4442صدر نظام المناطك عام  -42

__________________________________________________ 

 األتٌة:[ أكملً الفراغات 3

  ----------------------------األساس الذي ٌحكم المملكة العربٌة السعودٌة هو األساس  -4

 هـ  -----------------------أنشأ مجلس الوزراء عام -2

 . -----------------------الوزراء فً عهد أنشأ مجلس -3

 . ---------------------------------ٌتوسط علم المملكة العربٌة السعودٌة كلمة -4

 . ---------------------تنمسم األنظمة فً المملكة العربٌة السعودٌة إلى  -5

 الهجري . ------------------------------بٌة السعودٌة فً المرن تم تأسٌس المملكة العر -6

 .----------------------------وتصدره السلطة  ---------------------النظام تعده السلطة -7

 سنوات . ------------------------مدة مجلس الوزراء  -8

 منطمة إدارٌة . --------------------------------لسمت المملكة العربٌة السعودٌة إلى  -9

 

  

 

 

 

44 
 اختصاصات مجلس الشورى  

)أ( منالشة الخطة العامة 

 للتنمٌة 

)ب( رسم السٌاسة الداخلٌة 

 والخارجٌة  

)جـ( اإلشراف على تنفٌذ 

 المرارات 

)د( احداث المصالح العامة 

 وترتٌبها  

42 
 مجلس الوكالء ٌطلك علٌه حالٌاً:

 )د( نظام المناطك   )جـ( هٌئة البٌعة    )ب( مجلس الوزراء   )أ(مجلس الشورى  

43  
 أصدر الملن عبد العزٌز التعلٌمات األساسٌة عام :

 هـ 4344)د( هـ 4343)جـ(  هـ 4345)ب(   هـ 4342)أ (  

 2من  2



 

 

 

 



 
 

  [ اختاري اإلجابة الصحيحة : 1      

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية

   الثانية الفترة   – ألولالفصل الدراسي ا

 هـ 1443  الدراسي  لعاما

 

 رباب هوساوي  المعلمة

 لمتوسط  ا المرحلة

 متوسط   الثث                الصف

 الدراسات االجتماعية   المادة 

 الوحدة   بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية  
   الثانية   

   (  الهوية الوطنية  ) 

1 

   تقوم المملكة العربية السعودية على مبادئ وأسس تمتد جذورها إلى تأسيس الدولة السعودية األولى في منتصف القرن :

   15)د(    14)جـ(   13)ب(  12)أ( 

2 
 :  مما يميز المملكة العربية السعودية نظامها 

 جمهوري  )د(  الديكتاتوري  )جـ(  الديموقراطي  )ب(  الملكي   )أ(

3 

   من األسس التي قامت عليها المملكة العربية السعودية األساس

   االنحسار)د(  التنموي )جـ(    التطرف )ب(    التراجع )أ ( 

4 

   :عاصمة الدولة السعودية األولى  

    الحجاز  )د( األحساء)جـ(    الدرعية  )ب(   حريمالء )أ(

5 
   أسس الملك عبد العزيز الدولة السعودية :

   الرابعة   )د( الثالثة   )جـ( الثانية  )ب(    األولى )أ( 

6 
 من المقومات المرتبطة بالثقافة : 

 رابط القارات )د(  مهبط الوحي  )جـ(  تنوع الفنون  )ب(  إنجازات تنموية   )أ(

7 
 اإلرث الحضاري القديم من مقومات : 

 الثقافة   )د( المجتمع  )جـ(  التاريخ   )ب( الدين اإلسالمي  )أ( 

8  

 أقر الشكل األخير للعلم في عهد الملك :  

 خالد يرحمه هللا   )د( فيصل يرحمه هللا   )جـ( سعود يرحمه هللا   )ب( عبد العزيز يرحمه هللا   )أ(

9 
 طول السيف على العلم من طول رسم الشهادتين : يمثل 

 ثالثة أرباع  ( د) النصف   (جـ) الربع ( ب ) الثلث  ( أ)

10 
 : تكتب الشهادتين على العلم بخط 

 ديواني  ( د)   ثلث  جـ() فارسي  ( ب ) كوفي ( أ)

 2من  1

 



 
 

 

 

              

 نهاية العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ ( نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي :  ضعي عالمة )صح ( [ 2           

 توظف المملكة العربية السعودية مواردها الطبيعية واالقتصادية لخدمة مواطنيها .   -1

 تتميز المملكة العربية السعودية بإرث تاريخي عريق .   -2

 يزيدني فخراً كون وطني متفرداً بأنه مهبط الوحي وقبلة المسلمين .  -3

 هـ دليل على عمق تاريخنا .  1157استمرار الدولة السعودية من عام  -4

 من مصادر قوة المملكة العربية السعودية الحكم بشريعة اإلسالم .  -5

 يمتلك وطني العديد من مقومات الهوية الوطنية .   -6

 من مقومات المكان وجود وطني عند رابط القارات .   -7

 العادات والتقاليد األصلية من مقومات المجتمع السعودي .   -8

 الدين اإلسالمي يدعو إلى الوسطية وعدم التطرف .   -9

 .  اللغة العربية مصدر فخر المملكة العربية السعودية  -10

 في الدولة السعودية األولى كان العلم يضم على يساره قماش أبيض .   -11

  لم يتطور العلم السعودي منذ عصر الدولة السعودية األولى .-12

 النخلة الموجودة في شعار المملكة العربية السعودية تعبر عن النماء .   -13

 استعمال العلم في مناسباتي يعبر عن التضامن مع الوطن .   -14

 السيفان في شعار المملكة العربية السعودية غير متقاطعان .  -15

- -------------------------------------------------------------------------------- 

 األتية: [ أكملي الفراغات 3

 . ------------------و   -------------و   --------------تقع المملكة العربية السعودية بين قارتي  -1

   -------------------و    -----------------و    --------------من المعالم الحضارية التاريخية في وطني   -2

 .  ----------------------------من أسماء العلم الوطني الراية والبيرق و  -3

 .  ------------------------في شعار المملكة العربية السعودية يرمز السيفان إلى   -4

 .  ----------------------------يتميز علم المملكة العربية السعودية عن غيره بأنه  -5

 ---------------------- و   --------------------المملكة العربية السعودية قالدة  أول درجة من  أوسمة -6

 

 

 

 

11 
 تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني يوم :  

 يناير  23)د(  أغسطس  23)جـ(  سبتمبر  23)ب(  ديسمبر   23)أ( 

12 
 تم توحيد البالد باسم المملكة العربية السعودية عام : 

 هـ 1354)د(  هـ 1353)جـ(  هـ 1352)ب(  هـ   1351)أ( 

13  
 األسباب التي تدعونا لالحتفال باليوم الوطني : 

 عادات وتقاليد أصيلة    )د( تعميق االنتماء والوالء  )جـ(  الوسطية وعدم التطرف  )ب(  وطني منشأ اللغة العربية  )أ (   

 2من  2



 

 

 

 



 
 

  [ اختاري اإلجابة الصحيحة :1      

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 بمحافظة جدة

 البٌان النموذجٌة

   لثالثة االفترة  – ألولالفصل الدراسي ا

 هـ 3441  الدراسً لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 متوسط الثث    الصف

 الدراسات االجتماعٌة  المادة

 الثالثة  الوحدة   بنن األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعٌة  

3 
 لكً تتحمل المسؤولٌة ٌجب علٌن ِ :

 التأخٌر فً إنجاز المهام )د(   االعتماد على النفس فمط )جـ(    الخمول أثناء العمل  )ب( لبول النمد الموضوعً )أ( 

2 
 المشاركة فً برامج تطوٌر المدرات  تندرج  ضمن المسؤولٌة  

 تنموٌة  )د( شخصٌة )جـ( وطنٌة )ب(  اجتماعٌة )أ( 

1 

 :فؤائد االنتماء والوالء للوطن 

 توفٌر التعلٌم العام )د(  حماٌة حموق اإلنسان )جـ(   الحكم بالعدل والشورى )ب(  تأمٌن االستمرار المجتمعً )أ ( 

4 

 : المحافظة على الصلوات المفروضة ٌندرج ضمن المسؤولٌة 

  الذاتٌة  )د(  اجتماعٌة )جـ(   وطنٌة  )ب(   سٌاسٌة  )أ(

5 
 التطوع فً المجتمع ٌندرج ضمن المسؤولٌة :

 وطنٌة  )د( أخاللٌة  )جـ(   اجتماعٌة  )ب(  ذاتٌة )أ( 

6 
 : تحمٌك االنتماء والوالء وااللتزام باألنظمة ٌندرج ضمن المسؤولٌة 

  الدٌنٌة )د(   الوطنٌة )جـ(    األخاللٌة  )ب(  االجتماعٌة  )أ(

7 
 :فوائد المسؤولٌة عدٌدة ومنها 

  كثرة التبرٌر  )د(  ممارنة النفس باألخرٌن )جـ(   الخوف من الفشل  )ب(  الثمة بالنفس )أ( 

  8 

 عند تحمل المسؤولٌة البد من اتباع عدة خطوات ومنها .

)أ(لبول النمد الموضوعً 

 الصادق 

)جـ( االختالط مع األشخاص  )ب( التراجع أمام التحدٌات 

 السلبٌٌن 

)د(الرغبة فً امتالن 

 السٌطرة 

 2من  3

 



 
 

              

 

 

 ( نهاٌة العبارة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( نهاٌة العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : ضعً عالمة )صح [ 2      

 المواطن الصالح هو المواطن المسؤول الذي ٌدرن ارتباطه بالوطن .  -3

 من واجبات المواطن السعودي توفٌر التعلٌم . -2

 االفتخار بمنجزات الوطن لٌس من أسس المواطنة .-1

 التمدم . االنتماء للوطن ٌعٌك مسٌرة-4

 من سمات المواطن الصالح أال ٌكون منتمٌاً لوطنه . -5

 التعبٌر عن المشاعر بهدوء ووضوح من آداب الذوق العام . -6

 االهتمام بالنظافة الشخصٌة ونظافة المكان لٌست من آداب الذوق العام .-7

 الجلوس أو الولوف فً األماكن المخصصة لكبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة من آداب الذوق العام .-8

 تشوٌه المرافك العامة والمتنزهات لٌس من آداب الذوق العام .-9

 [ ارسمً خارطة مفاهٌم :1

 

 أنواع المسؤولٌة  

 

 

 

9 

 واجبات المواطن السعودي .

  تٌسٌر مجاالت العمل )د(    توفٌر التعلٌم العام )جـ(     الحكم بالعدل والشورى)ب(   الوالء لولً األمر )أ( 

31 
   حموق المواطن السعودي .

 المحافظة على المرافك)د(  التعبٌر بالكلمة الطٌبة )جـ( االعتزاز بتراث الوطن )ب(  االنتماء للوطن )أ( 

33 

 : مظاهر الذوق العام 

  الكتابة على الجدران )د(   ارتداء مالبس غٌر الئمة)جـ(    إلماء النفاٌات )ب(   خفض الصوت )أ ( 

32 

 للمحافظة على الذوق العام أسس .

   احترام المٌم والعادات )د(    اإلساءة )جـ(    ارتداء لباس غٌر محتشم )ب(    إخافة المتواجدٌن  )أ(

 أنواع المسؤولٌة 

 

 2من  2


